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Varaudu kemikaalien viimeiseen
rekisteröinnin määräaikaan
Kaikki Euroopan talousalueella 1-100 tonnia vuosittain valmistetut tai sinne
maahantuodut kemikaalit pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon
viimeistään 31.5.2018. Tämä on viimeinen REACH-asetuksen mukainen
määräaika olemassa oleville kemikaaleille. Sen myötä saadaan päätökseen
tiedon keruu Euroopassa valmistettavista tai käytettävistä aineista, mikä
tulee vaikuttamaan myönteisesti ihmisten terveyteen ja ympäristön tilaan.
Helsinki, 23.6.2015 – Yhtiöiden on suoritettava rekisteröinti määräaikaan mennessä
toimiakseen laillisesti markkinoilla. Lisäksi yhtiöt, jotka ovat rekisteröineet kemikaalinsa,
voivat osoittaa asiakkailleen olevansa vastuullinen toimittaja, joka on tehnyt osuutensa
kemikaalien turvallisen käytön puolesta.
Vuoden 2018 REACH-rekisteröinnin ensimmäinen vaihe on ainevalikoiman tunteminen ja
valmistelujen aloittaminen nyt. Yhtiöiden pitää analysoida ainevalikoimansa myynti- ja
tuotantomäärät, tarkistaa REACH-asetuksen mukaiset velvollisuutensa ja tehdä suunnitelma
viimeisen määräajan rekisteröintiensä hallitsemisesta. Aineiden oikea tunnistaminen tässä
varhaisessa vaiheessa on ratkaisevan tärkeää prosessin kannalta.
ECHA, jäsenvaltiot ja alan järjestöt auttavat mahdollisia rekisteröijiä, ja ECHAn sivuston uusi
Tuki-osio auttaa heitä rekisteröintitehtävissä. Lisää käytännön tukea tulee vaiheittain saataville
tulevina vuosina. REACH 2018 -sivut toimivat porttina kaikkiin asiaankuuluviin sivuihin.
Ensimmäistä vaihetta koskeva verkkoseminaari järjestetään keskiviikkona 24.6. klo 11.00
(Suomen aikaa). Se tarjoaa käsityksen siitä, mitä aineita pitää rekisteröidä, mitä tietoja
tarvitaan ja mistä elementeistä rekisteröinnin kustannukset koostuvat. Osallistuvilla yhtiöillä
on mahdollisuus esittää kysymyksiä ECHAn asiantuntijoille.
Taustaa
Viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika on 31.5.2018. Tämä määräaika koskee yhtiöitä,
jotka valmistavat tai tuovat kemikaaleja pieninä määrinä, 1 - 100 tonnia vuodessa. Yhtiöiden
on hyvä huomata, että velvollisuudet ovat huomattavasti vaativampia aineille, joiden määrät
ovat 10 - 100 tonnia, kuin aineille, joiden määrät ovat 1 - 10 tonnia.
Tammikuussa 2015, ECHA julkaisi REACH 2018 -suunnitelman, jossa rekisteröinti jaetaan
useisiin vaiheisiin ja kuvataan kunkin vaiheen virstanpylväät sekä tukitoimet, joita ECHA
suunnittelee rekisteröijille.
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